
Miasto Szczecinek

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
Przewidywany tryb lub 

inna procedura 
udzielenia zamówienia

Orientacyjna 
warto ść 

zamówienia          
netto PLN

Przewidywany 
termin 

wszcz ęcia 
post ępowania

1
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek

robota budowlana p. nieograniczony         2 600 000    I kw

2 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 robota budowlana p. nieograniczony         6 500 000    I kw
3 Wyciąg narciarski robota budowlana p. nieograniczony         1 450 000    I kw
4 Remont cząstkowy jezdni bitumicznych w 2019 r. robota budowlana p. nieograniczony            130 000    I kw
5 Remont dróg nieutwardzonych w 2019 r. robota budowlana p. nieograniczony            285 000    I kw
6 Remont chodników, nawierzchni z bruku i betonu w 2019 r. robota budowlana p. nieograniczony            440 000    I kw
7 Zabiegi aeracji na jez. Trzesiecko usługa p. nieograniczony            200 000    I kw

8
Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i 
ul. Wiśniowa w Szczecinku

robora budowlana p. nieograniczony         5 000 000    II kw

9 Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną robora budowlana p. nieograniczony         1 200 000    II kw

10
Uzupełnienie sieci dróg rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
172 w mieście Szczecinek

robota budowlana p. nieograniczony         1 150 000    II kw

11 Remont mechaniczny ulic - nakładki bitumiczne 2019 r. robota budowlana p. nieograniczony            205 000    II kw

12
Rozbudowa sieci punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty 

robota budowlana p. nieograniczony            610 000    II kw

13
Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci 
kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego 
w mieście Szczecinek

robota budowlana p. nieograniczony            630 000    II kw

14
Udzielenie kredytu w wysokości 14.000.000,00 z przeznaczeniem na 
pokrycie deficytu budżetowego zaplanowanego na 2019 rok

usługa przetarg nieograniczony         2 741 771    II kw

15
Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie 
mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych

robota budowlana p. nieograniczony         5 650 000    III kw

16
Zakup energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek na lata 
2020-2021

dostawa p. nieograniczony         3 700 000    III kw

17 Poprawa jakosci powietrza- Park Miejski usługa p. nieograniczony 500 000 III kw
18 Konserwacja oświetlenia miejskiego w latach 2020-2021 usługa p. nieograniczony            500 000    IV kw

19
Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na 
terenie miasta Szczecinek w latach 2020-2021 usługa wolna ręka         1 400 000    IV kw

20
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Szczecinek w 
2020 r. usługa p. nieograniczony         2 800 000    IV kw

21 Remont cząstkowy jezdni bitumicznych w 2020 r. robota budowlana p. nieograniczony            130 000    IV kw
22 Remont dróg nieutwardzonych w 2020 r. robota budowlana p. nieograniczony            285 000    IV kw
23 Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego w 2020 robota budowlana p. nieograniczony            204 000    IV kw

sporz ądził : T. Kołosowski

data : 30-01-2019
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